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AMENDEMENTEN

De begrotingscommissie verzoekt de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, als bevoegde commissies, onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Tegenpartijen moeten voor 
de garantie in aanmerking komen op 
voorwaarde dat zij hun interne beleid op 
het onlangs vastgestelde rechtskader 
afstemmen teneinde naast 
belastingontduiking ook 
belastingontwijking te bestrijden, zoals 
uiteengezet in de mededeling van de 
Commissie van 21 maart 2018 over 
nieuwe voorschriften tegen 
belastingontwijking in de EU-wetgeving 
op het gebied van met name 
financierings- en 
investeringsverrichtingen (C(2018)1756).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Deze verordening weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering, in overeenstemming 
met de door de Unie aangegane 
verbintenissen om de overeenkomst van 
Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en moet 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd en dat het streefcijfer van 25 
% van de begrotingsuitgaven van de Unie 

(28) Deze verordening weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering, in overeenstemming 
met de door de Unie aangegane 
verbintenissen om de overeenkomst van 
Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en moet 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd, dat gedurende de periode 
2021-2027 het streefcijfer van ten minste 
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voor de ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen wordt gehaald. Naar 
verwachting zal 25 % van de totale 
financiële middelen in het kader van deze 
verordening bijdragen tot 
klimaatdoelstellingen. De relevante acties 
zullen worden vastgesteld tijdens de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, en 
de totale bijdrage van deze verordening 
moeten het voorwerp zijn van relevante 
evaluaties en toetsingen.

25 % van de begrotingsuitgaven van de 
Unie voor de ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen wordt gehaald, en 
dat zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 
2027, het streefcijfer van 30 % wordt 
gehaald. Naar verwachting zal 35 % van 
de totale financiële middelen in het kader 
van deze verordening bijdragen tot 
klimaatdoelstellingen. De relevante acties 
zullen worden vastgesteld tijdens de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, en 
de totale bijdrage van deze verordening 
moeten het voorwerp zijn van relevante 
evaluaties en toetsingen.

Motivering

Afstemming op de bewoording van het verslag over het MFK/eigen middelen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Een EU-garantie voor 
overheidsinvesteringen in de publieke 
sector moet deel uitmaken van het 
EFSD+. Deze EU-garantie mag niet 
worden uitgebreid tot 
overheidsinvesteringen die bestaan in het 
doorlenen aan de particuliere sector of 
het verstrekken van leningen aan of ten 
behoeve van subnationale entiteiten die 
toegang hebben tot subnationale 
financiering zonder overheidsgaranties. 
Om de capaciteitsplanning van de EIB te 
vergemakkelijken, wordt een 
gegarandeerd minimumvolume aan 
dergelijke overheidsinvesteringen aan de 
EIB toegewezen.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Een garantie voor extern optreden 
moet worden opgezet op basis van de 
bestaande EFDO-garantie en het 
Garantiefonds voor extern optreden. De 
garantie voor extern optreden moet de
EFDO+-operaties ondersteunen die worden 
gedekt door begrotingsgaranties, 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen op grond van Besluit 
77/270/Euratom van de Raad71. Deze 
operaties moeten worden ondersteund door 
toewijzingen in het kader van deze 
verordening, samen met toewijzingen in 
het kader van Verordening (EU) .../... (IPA 
III) en Verordening (EU) .../... (EINS), die 
ook de voorzieningen en verplichtingen 
moeten dekken die voortkomen uit 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 
2, van de EINS-verordening. Bij de 
financiering van EFDO+-operaties moeten 
bij voorrang projecten worden gefinancierd 
die veel werkgelegenheid opleveren en een 
kosten-batenverhouding hebben die de 
duurzaamheid van de investeringen 
vergroot. De door de garantie voor extern 
optreden gesteunde acties moeten gepaard 
gaan met een grondige ex-antebeoordeling 
van de ecologische, financiële en sociale 
aspecten, als passend en in 
overeenstemming met de vereisten inzake 
betere regelgeving. De garantie voor extern 
optreden moet niet worden gebruikt om 
essentiële overheidsdiensten te verlenen; 
dit blijft een verantwoordelijkheid van de 
overheid.

(36) Een garantie voor extern optreden 
moet worden opgezet op basis van de 
bestaande EFDO-garantie, het mandaat 
voor externe leningen en het 
Garantiefonds voor extern optreden. De 
garantie voor extern optreden moet de 
EFDO+-operaties ondersteunen die worden 
gedekt door begrotingsgaranties, 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen op grond van Besluit 
77/270/Euratom van de Raad71. Deze 
operaties moeten worden ondersteund door 
toewijzingen in het kader van deze 
verordening, samen met toewijzingen in 
het kader van Verordening (EU) .../... (IPA 
III) en Verordening (EU) .../... (EINS), die 
ook de voorzieningen en verplichtingen 
moeten dekken die voortkomen uit 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 
2, van de EINS-verordening. Bij de 
financiering van EFDO+-operaties moeten 
bij voorrang projecten worden gefinancierd 
die veel werkgelegenheid opleveren en een 
kosten-batenverhouding hebben die de 
duurzaamheid van de investeringen 
vergroot. De door de garantie voor extern 
optreden gesteunde acties moeten gepaard 
gaan met een grondige ex-antebeoordeling 
van de ecologische, financiële en sociale 
aspecten, in overeenstemming met de 
vereisten inzake betere regelgeving. De 
garantie voor extern optreden moet niet 
worden gebruikt om essentiële 
overheidsdiensten te verlenen; dit blijft een 
verantwoordelijkheid van de overheid.

__________________ __________________

71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 
29 maart 1977 waarbij de Commissie 
wordt gemachtigd tot het aangaan van 
Euratom-leningen teneinde een bijdrage te 

71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 
29 maart 1977 waarbij de Commissie 
wordt gemachtigd tot het aangaan van 
Euratom-leningen teneinde een bijdrage te 
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leveren tot de financiering van 
kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, 
blz. 9).

leveren tot de financiering van 
kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, 
blz. 9).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Teneinde bij te dragen aan 
de internationale bestrijding van 
belastingfraude, belastingontduiking, 
fraude, corruptie en witwassen van geld, 
moet alle financiering via deze 
verordening op volledig transparante 
wijze worden verleend. Verder mogen de 
in aanmerking komende tegenpartijen 
noch activiteiten met illegale doeleinden 
ondersteunen, noch deelnemen aan 
financierings- of 
investeringsverrichtingen die worden 
uitgevoerd door middel van een vehikel 
dat in een niet-coöperatief rechtsgebied of 
een belastingparadijs is gevestigd. De 
tegenpartijen moeten zich onthouden van 
ieder gebruik van regelingen voor 
belastingontwijking of agressieve 
belastingplanning.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) "additionaliteit": het beginsel 
volgens welk de garantie voor extern 
optreden bijdraagt tot duurzame 
ontwikkeling door verrichtingen die 
zonder deze garantie niet hadden kunnen 
worden verwezenlijkt of die positieve 
resultaten opleveren die uitstijgen boven
hetgeen zonder die garantie zou zijn 
verwezenlijkt. Additionaliteit betekent ook 
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het aantrekken van financiering uit de 
particuliere sector en het verhelpen van 
marktfalen of suboptimale 
investeringssituaties, alsmede het 
verbeteren van de kwaliteit, 
duurzaamheid, impact of schaal van een 
investering. Het beginsel zorgt er ook voor 
dat investerings- en 
financieringsverrichtingen die door de 
garantie voor extern optreden worden 
gedekt, niet in de plaats komen van de 
steun van een lidstaat, particuliere 
financiering of andere financiële steun 
van de Unie of internationale financiële 
steun, en vermijden dat andere openbare 
of particuliere investeringen worden 
verdrongen. Projecten die door de 
garantie voor extern optreden worden 
ondersteund, hebben in de regel een 
hoger risicoprofiel dan het portfolio van 
investeringen dat door in aanmerking 
komende tegenpartijen wordt ondersteund 
in het kader van hun normale 
investeringsbeleid zonder de garantie voor 
extern optreden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het algemene doel van deze 
verordening is het wereldwijd hooghouden 
en uitdragen van de waarden en belangen 
van de Unie met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
beginselen van het externe optreden van de 
Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, 
artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

1. Het algemene doel van deze 
verordening is het wereldwijd hooghouden 
en uitdragen van de waarden, beginselen
en belangen van de Unie met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
beginselen van het externe optreden van de 
Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, 
artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, alsook 
artikel 208 en artikel 11, VWEU.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van deze verordening voor de 
periode 2021-2027 bedragen 
89 200 000 EUR in lopende prijzen.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van deze verordening voor de 
periode 2021-2027 bedragen 
82 451 000 000 EUR in prijzen van 2018 
(93 154 000 000 EUR in lopende prijzen).

Motivering

Verhoging van de middelen voor de zuidelijke buurlanden en Afrika bezuiden de Sahara met 
3,5 miljard EUR, overeenkomstig het tussentijds verslag over het meerjarig financieel 
kader/eigen middelen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 68 000 miljoen EUR voor 
geografische programma's:

(a) 63 687 miljoen EUR in prijzen van 
2018 in prijzen van 2018 (71 954 miljoen 
EUR in lopende prijzen) voor geografische 
programma's:

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– nabuurschapsbeleid: ten minste 
22 000 miljoen EUR;

– nabuurschapsbeleid: ten minste 
20 572 miljoen EUR in prijzen van 2018 
(23 243 miljoen EUR in lopende prijzen);
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Afrika ten zuiden van de Sahara: 
ten minste 32 000 miljoen EUR;

– Afrika ten zuiden van de Sahara: 
ten minste 30 723 miljoen EUR in prijzen 
van 2018 (34 712 miljoen EUR in lopende 
prijzen);

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Azië en Stille Oceaan: 10 000 
miljoen EUR;

– Azië en Stille Oceaan: 
8 851 miljoen EUR in prijzen van 2018 
(10 000 miljoen EUR in lopende prijzen);

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Amerika en Caribisch Gebied: 
4 000 miljoen EUR;

– Amerika en Caribisch Gebied: 
3 540 miljoen EUR in prijzen van 2018 
(4 000 miljoen EUR in lopende prijzen);

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 7 000 miljoen EUR voor 
thematische programma's:

(b) 6 196 miljoen EUR in prijzen van 
2018 (7 000 miljoen EUR in lopende 
prijzen) voor thematische programma's:
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– mensenrechten en democratie: 
1 500 miljoen EUR;

– mensenrechten en democratie: 
1 328 miljoen EUR in prijzen van 2018 
(1 500 miljoen EUR in lopende prijzen);

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– maatschappelijk middenveld: 1 500 
miljoen EUR;

– maatschappelijk middenveld: 1 328 
miljoen EUR in prijzen van 2018 
(1 500 miljoen EUR in lopende prijzen);

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– stabiliteit en vrede: 1 000 miljoen 
EUR;

– stabiliteit en vrede: 886 miljoen 
EUR in prijzen van 2018 (1 000 miljoen 
EUR in lopende prijzen);

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– mondiale uitdagingen: 3 000 
miljoen EUR;

– mondiale uitdagingen: 
2 656 miljoen EUR in prijzen van 2018 
(3 000 miljoen EUR in lopende prijzen);
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Gender empowerment en 
empowerment van vrouwen: 1 062 
miljoen EUR in prijzen van 2018 (1 200 
miljoen EUR in lopende prijzen);

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) 4 000 miljoen EUR voor acties 
voor snelle respons.

(c) 3 540 miljoen EUR in prijzen van 
2018 (4 000 miljoen EUR in lopende 
prijzen) voor acties voor snelle respons.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 genoemde bedragen 
worden overeenkomstig artikel 15 
aangevuld met de buffer voor nieuwe 
uitdagingen en prioriteiten van 10 200
miljoen EUR.

3. De in lid 2 genoemde bedragen 
worden overeenkomstig artikel 15 
aangevuld met de buffer voor nieuwe 
uitdagingen en prioriteiten van 
7 966 miljoen EUR in prijzen van 2018 
(9 000 miljoen EUR in lopende prijzen).

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De jaarlijkse kredieten worden 
door het Europees Parlement en de Raad 
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binnen de grenzen van het meerjarig 
financieel kader toegestaan tijdens de 
begrotingsprocedure, zodra de prioriteiten 
in onderling overleg tussen de instellingen 
zijn vastgesteld. 

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 12 en 13 
bedoelde meerjarige indicatieve 
programma's worden door de Commissie 
vastgesteld door middel van 
uitvoeringshandelingen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 35, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. Deze 
procedure is tevens van toepassing op de 
in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel 
bedoelde herzieningen die tot een 
significante inhoudelijke wijziging van 
het meerjarige indicatieve programma 
leiden.

1. De in de artikelen 12 en 13 
bedoelde meerjarige indicatieve 
programma's worden door de Commissie 
vastgesteld door middel van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De meerjarige indicatieve 
programma's voor geografische 
programma's kunnen zo nodig worden 
herzien met het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging, met name bij materiële 
veranderingen in het in artikel 7 bedoelde 
beleidskader of in een crisis- of een 
postcrisissituatie.

3. De meerjarige indicatieve 
programma's voor geografische 
programma's worden halverwege de 
looptijd en, indien nodig met het oog op 
een doeltreffende tenuitvoerlegging, op elk 
moment worden herzien, met name bij 
materiële veranderingen in het in artikel 7 
bedoelde beleidskader of in een crisis- of 
een postcrisissituatie.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gebruik van deze middelen 
wordt bepaald overeenkomstig de 
procedures die zijn vastgesteld in de 
artikelen 14 en 21.

2. De geografische of thematische 
toewijzing van deze middelen wordt 
bepaald in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure of 
begrotingsoverschrijvingen, en
overeenkomstig de procedures die zijn 
vastgesteld in de artikelen 14 en 21.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Actieplannen en maatregelen 
worden door middel van 
uitvoeringshandelingen vastgesteld
overeenkomstig de in artikel 35, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

1. De Commissie is bevoegd 
actieplannen en maatregelen vast te stellen
door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 34.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in het kader van dit lid vastgestelde 
actieplannen en maatregelen worden 
binnen één maand na de vaststelling 
ervan aan het Europees Parlement en de 
lidstaten meegedeeld via het in artikel 35 
bedoelde bevoegde comité, behalve waar 
het buitengewone steunmaatregelen en 
technische wijzigingen betreft.

Schrappen
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens een buitengewone steunmaatregel 
ten belope van maximaal 20 miljoen EUR 
vast te stellen of te verlengen, brengt de 
Commissie de Raad op de hoogte van aard 
en doel van die maatregel en het voorziene 
bedrag. De Commissie stelt de Raad 
eveneens op de hoogte voordat zij 
aanzienlijke materiële wijzigingen 
aanbrengt in reeds vastgestelde 
buitengewone steunmaatregelen. Omwille 
van de samenhang van het externe 
optreden van de Unie houdt de Commissie 
bij de planning en de uitvoering van deze 
maatregelen rekening met de 
beleidsbenadering van de Raad op dit 
gebied.

Alvorens een buitengewone steunmaatregel 
ten belope van maximaal 20 miljoen EUR 
vast te stellen of te verlengen, brengt de 
Commissie de Raad en het Europees 
Parlement op de hoogte van aard en doel 
van die maatregel en het voorziene bedrag. 
De Commissie stelt de Raad en het 
Europees Parlement eveneens op de 
hoogte voordat zij aanzienlijke materiële 
wijzigingen aanbrengt in reeds vastgestelde 
buitengewone steunmaatregelen. Omwille 
van de samenhang van het externe 
optreden van de Unie houdt de Commissie 
bij de planning en de uitvoering van deze 
maatregelen rekening met de 
beleidsbenadering van de Raad en het 
Europees Parlement op dit gebied.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt het Europees 
Parlement naar behoren en tijdig op de 
hoogte van de planning en uitvoering van 
buitengewone steunmaatregelen in het 
kader van dit artikel, met inbegrip van de 
beoogde financiële bedragen, en 
informeert het Europees Parlement 
eveneens indien zij substantiële 
wijzigingen of verlengingen ten aanzien 
van die bijstand doorvoert.

Schrappen

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad in kennis van 
overgedragen vastleggingskredieten
overeenkomstig artikel 12, lid 6, van het 
Financieel Reglement.

De Commissie verstrekt het Europees 
Parlement en de Raad informatie, met 
inbegrip van de bedragen in kwestie, over 
kredieten die automatisch zijn 
overgedragen overeenkomstig artikel 12, 
lid 6, van het Financieel Reglement.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 6, lid 2, onder a), genoemde 
bedrag dient ter financiering van het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling+ (EFDO+) en de garantie 
voor extern optreden.

Het Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling+ (EFDO+) en de garantie 
voor extern optreden worden gefinancierd 
met de in artikel 6, lid 2, onder a), 
genoemde middelen voor geografische 
programma's. Dit mag niet ten koste gaan 
van andere acties die in het kader van de 
geografische programma's worden 
gefinancierd.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van het EFDO+ als geïntegreerd 
financieringspakket tot verstrekking van 
financiële capaciteit op basis van de 
uitvoeringsmethoden die zijn vastgesteld 
bij artikel 23, lid 1, onder a), e), f), en g), 
is de ondersteuning van investeringen en 
betere toegang tot financiering, met het oog 
op de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en 

Het doel van het EFDO+ als geïntegreerd 
financieringspakket tot verstrekking van 
financiële capaciteit in de vorm van 
subsidies, garanties en andere financiële 
instrumenten als bedoeld in artikel 23, lid 
1, is de ondersteuning van investeringen en 
betere toegang tot financiering, met het oog 
op de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en
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inclusieve groei, het scheppen van waardig 
werk, economische kansen, vaardigheden 
en ondernemerschap, sociaal-economische 
sectoren en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook de aanpak van 
specifieke sociaal-economische 
dieperliggende oorzaken van irreguliere 
migratie, in overeenstemming met de 
desbetreffende indicatieve 
programmeringsdocumenten. Bijzondere 
aandacht gaat uit naar landen die in een 
situatie van kwetsbaarheid of conflict 
verkeren, de minst ontwikkelde landen en 
arme landen met een zware schuldenlast.

inclusieve groei, het scheppen van waardig 
werk, economische kansen, vaardigheden 
en ondernemerschap, sociaal-economische 
sectoren en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook de aanpak van 
specifieke dieperliggende oorzaken van 
migratie, alsook klimaatactie, 
milieubescherming en milieubeheer, 
waarbij de additionaliteit wordt 
gemaximaliseerd, innovatieve producten 
tot stand komen en middelen uit de 
particuliere sector worden aangetrokken. 
30 % van de financiering wordt geleidelijk 
toegewezen aan investeringen die 
bijdragen aan klimaatactie, hernieuwbare 
energie en een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen. Er wordt gezorgd voor een 
geografisch evenwicht, in 
overeenstemming met de prioriteiten van 
het externe optreden en de 
ontwikkelingsprioriteiten van de EU. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar landen 
die in een situatie van kwetsbaarheid of 
conflict verkeren, de minst ontwikkelde 
landen en arme landen met een zware 
schuldenlast.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorzieningspercentage ligt tussen 9 % 
en 50 % naargelang van de soort operatie.

Het voorzieningspercentage ligt tussen 9 % 
en 50 % naargelang van de soort operatie. 
Een bedrag van maximaal 
10 miljard EUR wordt uit de EU-
begroting beschikbaar gesteld via een 
specifiek begrotingsonderdeel in het kader 
van de jaarlijkse begrotingsprocedure of 
door een begrotingsoverschrijving. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 34 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om dit maximumbedrag zo nodig 
te wijzigen.
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzieningspercentages worden om de 
drie jaar herzien met ingang van de datum 
van toepassing van deze verordening zoals 
vastgelegd in artikel 40. De Commissie is 
bevoegd overeenkomstig artikel 34 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om deze percentages aan te vullen of te 
wijzigen.

De voorzieningspercentages worden om de 
twee jaar herzien met ingang van de datum 
van toepassing van deze verordening zoals 
vastgelegd in artikel 40. De Commissie is 
bevoegd overeenkomstig artikel 34 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om deze percentages en de bedragen in 
kwestie aan te vullen of te wijzigen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De garantie voor extern optreden 
wordt slechts toegekend als de 
desbetreffende EFDO-
garantieovereenkomsten zijn gesloten 
tussen de Commissie namens de Unie en 
de in aanmerking komende tegenpartij.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De garantie voor extern optreden 
ondersteunt financierings- en 
investeringsverrichtingen die voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 209, lid 2, 
onder a), tot en met c), van het Financieel 
Reglement en die:

2. De garantie voor extern optreden 
ondersteunt financierings- en 
investeringsverrichtingen die marktfalen 
of suboptimale investeringssituaties 
aanpakken. De verrichtingen voldoen ook
aan de voorwaarden van artikel 209, lid 2, 
onder a), tot en met c), van het Financieel 
Reglement en die:
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) voor additionaliteit zorgen;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) gericht zijn op gebieden waar de 
markt duidelijk tekortschiet, particulier 
kapitaal kanaliseren naar lacunes op het 
gebied van investeringen, en gericht zijn 
op risicogebieden die niet aantrekkelijk 
zijn voor zuiver particuliere 
investeringen;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In aanmerking komende tegenpartijen 
voldoen aan de in artikel 62, lid 2, onder 
c), van het Financieel Reglement bedoelde 
regels en voorwaarden. Voor organen die 
onder het privaatrecht van een lidstaat of 
een derde land vallen, die hebben 
bijgedragen aan de garantie voor extern 
optreden overeenkomstig artikel 28, wordt 
de voorkeur gegeven aan organen die 
informatie bekendmaken over ecologische 
en sociale criteria en ondernemingsbestuur.

In aanmerking komende tegenpartijen 
voldoen aan de in artikel 62, lid 2, onder 
c), van het Financieel Reglement bedoelde 
regels en voorwaarden. Voor organen die 
onder het privaatrecht van een lidstaat of 
een derde land vallen, die hebben 
bijgedragen aan de garantie voor extern 
optreden overeenkomstig artikel 28, wordt 
de voorkeur gegeven aan organen die 
informatie bekendmaken over ecologische, 
sociale en fiscale criteria en 
ondernemingsbestuur.
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het Europees Parlement en de 
Raad kunnen de in aanmerking komende 
tegenpartijen uitnodigen voor een 
gedachtewisseling over de financierings-
en investeringsverrichtingen die onder
deze verordening vallen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 bis

Bestuur en structuur van het EFDO+

1. Het EFDO+ wordt samengesteld uit 
regionale investeringsplatformen die 
worden opgezet op basis van de 
werkmethoden, procedures en structuren 
van de bestaande externe 
blendingfaciliteiten van de Unie, die 
kunnen worden gecombineerd met 
garanties voor het extern optreden in het 
kader van het EFDO+.

2. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het algemene beheer van het EFSD+ en 
de garantie voor extern optreden. De 
Commissie streeft er niet naar om 
daarnaast algemene bankverrichtingen 
uit te voeren. De Commissie stelt het 
Europees Parlement regelmatig op de 
hoogte teneinde de hoogste normen 
inzake transparantie en financiële 
verantwoordingsplicht te waarborgen.

3. Bij het beheer van het EFDO+ wordt de 
Commissie geadviseerd door een 
strategische raad, behalve in het geval van 
maatregelen met betrekking tot het 
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uitbreidingsbeleid van de EU die worden 
gefinancierd door IPA III, waarvoor de 
strategische raad valt onder het 
investeringskader voor de Westelijke 
Balkan (WBIF). Bij het operationele 
beheer van de garantie voor extern 
optreden werkt de Commissie ook nauw 
samen met alle in aanmerking komende 
tegenpartijen. Daartoe wordt een 
technische werkgroep opgericht, die wordt 
samengesteld uit deskundigen van de 
Commissie en de in aanmerking komende 
tegenpartijen, om het risico en de 
daarmee samenhangende prijsstelling te 
beoordelen.

4. De strategische raad adviseert de 
Commissie over de strategische oriëntaties 
en prioriteiten van de onder EFDO+ 
vallende investeringen van de garantie 
voor extern optreden, en draagt bij tot de 
afstemming daarvan op de richtsnoeren 
en doelstellingen van het externe 
optreden, het ontwikkelingsbeleid en het 
nabuurschapsbeleid van de Unie, alsmede 
op de doelstellingen van artikel 3 van deze 
verordening en de doelstellingen van 
EFDO+ als uiteengezet in artikel 26. De 
strategische raad verleent tevens steun 
aan de Commissie bij de vaststelling van 
de algemene investeringsdoeleinden wat 
betreft het gebruik van de garantie voor 
extern optreden voor steun aan EFDO+-
acties en houdt toezicht op een passende 
en gediversifieerde geografische en 
thematische dekking van de 
investeringsvensters.

5. De strategische raad ondersteunt ook 
de algehele coördinatie, 
complementariteit en samenhang tussen 
de regionale investeringsplatformen, 
tussen de drie pijlers van het Europees 
investeringsplan, tussen het Europees 
investeringsplan en de andere 
inspanningen van de Unie inzake migratie 
en de uitvoering van de Agenda 2030, 
alsook met andere programma's die in 
deze verordening zijn vastgesteld.
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6. De strategische raad is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de Commissie, de 
hoge vertegenwoordiger, alle lidstaten en 
de Europese Investeringsbank. Het 
Europees Parlement heeft de status van 
waarnemer. Aan contribuanten, in 
aanmerking komende tegenpartijen, 
partnerlanden, betrokken regionale 
organisaties en andere belanghebbenden 
kan in voorkomend geval de status van 
waarnemer worden verleend. De 
strategische raad wordt voorafgaand aan 
de opneming van nieuwe waarnemers 
geraadpleegd. De strategische raad wordt 
gezamenlijk voorgezeten door de 
Commissie en de hoge vertegenwoordiger.

7. De strategische raad komt minstens 
tweemaal per jaar bijeen en neemt, indien 
mogelijk, adviezen bij consensus aan. Te 
allen tijde kunnen extra bijeenkomsten 
worden georganiseerd door de voorzitter 
of op verzoek van een derde van de leden 
van de raad. Indien geen consensus kan 
worden bereikt, worden de stemrechten 
toegepast zoals bepaald tijdens de eerste 
bijeenkomst van de strategische raad en 
vastgelegd in zijn reglement van orde. 
Deze stemrechten houden terdege 
rekening met de financieringsbron. In het 
reglement van orde wordt het kader voor 
de rol van waarnemers omschreven. De 
notulen en de agenda's van de 
vergaderingen van de strategische raad 
worden na de vaststelling ervan openbaar 
gemaakt.

8. De Commissie brengt jaarlijks een 
voortgangsverslag over de uitvoering van 
het EFDO+ uit aan de strategische raad. 
De strategische raad van het WBIF 
brengt verslag uit over de vooruitgang die 
is geboekt met de uitvoering van het 
garantie-instrument voor de 
uitbreidingsregio, ter aanvulling van het 
bovengenoemde verslag. De strategische 
raad organiseert regelmatig overleg met 
de betrokken belanghebbenden over de 
strategische oriëntatie en de uitvoering 
van het EFDO+.
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9. Het feit dat er twee strategische raden 
bestaan, doet geen afbreuk aan de 
noodzaak om over één kader voor 
risicobeheer van het EFDO+ te 
beschikken.

10. De operationele raden van de 
regionale investeringsplatformen 
ondersteunen de Commissie op 
uitvoeringsniveau bij het vaststellen van 
regionale en sectorale 
investeringsdoelstellingen en regionale, 
sectorale en thematische 
investeringsvensters, en formuleren 
adviezen over blendingfinanciering en het 
gebruik van de garantie voor extern 
optreden ter dekking van EFDO+-acties.

Motivering

Bijlage VI betreffende het beheer en de structuur van het EFDO+ wordt verplaatst naar de 
tekst zelf.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 ter

De Europese Investeringsbankgroep:

a) neemt samen met andere Europese 
financiële instellingen deel aan het 
risicobeheer van het EFSD+, rekening 
houdend met de noodzaak om mogelijke 
belangenconflicten te vermijden;

b) voert uitsluitend een deel van een 
investeringsvenster uit dat betrekking 
heeft op overheidsleningen waarvoor ten 
minste 1 miljard EUR uit de financiële 
middelen van de geografische 
programma's wordt uitgetrokken 
overeenkomstig de procedures van de 
hoofdstukken 1 en 3 van deze titel;

c) is een in aanmerking komende 
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tegenpartij voor uitvoeringsactiviteiten in 
het kader van andere investeringsvensters.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de lidstaten kunnen hun 
bijdragen specifiek worden bestemd voor 
de opzet van projecten in specifieke regio's, 
landen, sectoren of bestaande 
investeringsvensters.

Op verzoek van de lidstaten kunnen hun 
bijdragen in aanmerking worden genomen
voor de opzet van projecten in specifieke 
regio's, landen, sectoren of bestaande 
investeringsvensters.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Commissie of de in 
aanmerking komende tegenpartijen 
brengen OLAF onmiddellijk op de hoogte 
wanneer zij, op enig moment bij de 
voorbereiding, uitvoering of afsluiting van 
onder deze verordening vallende 
financierings- en 
investeringsverrichtingen, redenen 
hebben om te vermoeden dat er sprake is 
van fraude, corruptie, witwassen van geld 
of enige andere onwettige activiteit 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie kunnen worden geschaad. De 
Commissie en de in aanmerking komende 
tegenpartijen verstrekken OLAF alle 
informatie die noodzakelijk is om een 
volledig en grondig onderzoek uit te 
voeren.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis

Uitgesloten activiteiten en niet-
coöperatieve rechtsgebieden

1. Bij hun financierings- en 
investeringsverrichtingen voldoen de in 
aanmerking komende tegenpartijen aan 
het toepasselijke Unierecht en aan 
internationaal overeengekomen en 
Unierechtelijke normen en verlenen zij 
derhalve geen steun overeenkomstig deze 
verordening aan projecten die bijdragen 
aan witwassen van geld, financiering van 
terrorisme, belastingontwijking, 
belastingfraude en belastingontduiking. 
Daarnaast gaan de in aanmerking 
komende tegenpartijen geen nieuwe 
verrichtingen aan en verlengen zij geen
bestaande verrichtingen met entiteiten die 
opgericht of gevestigd zijn in 
rechtsgebieden die in het kader van het 
desbetreffende beleid van de Unie op de 
lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden 
voorkomen of die krachtens artikel 9, 
lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849 van het 
Europees Parlement en de Raad als derde 
landen met een hoog risico zijn 
aangemerkt of die in de praktijk niet 
voldoen aan op Unie- of internationaal 
niveau overeengekomen fiscale normen 
inzake transparantie en informatie-
uitwisseling. De in aanmerking komende 
tegenpartijen mogen alleen van dit 
beginsel afwijken indien het project fysiek 
wordt uitgevoerd in een van die 
rechtsgebieden en er geen enkele 
aanwijzing bestaat dat de betrokken 
verrichting onder een van de categorieën 
van de eerste alinea van dit lid valt. Bij 
het sluiten van overeenkomsten met 
financiële tussenpersonen nemen de in 
aanmerking komende tegenpartijen de 
voorschriften van dit artikel op in de 
betrokken overeenkomsten en verlangen 
zij van de financiële tussenpersonen dat 
zij verslag uitbrengen over de naleving 
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ervan.

2. Bij haar financierings- en 
investeringsverrichtingen geeft de in 
aanmerking komende tegenpartij 
toepassing aan de Unierechtelijke 
beginselen en normen inzake de 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme en 
met name Verordening (EU) 2015/847 
van het Europees Parlement en de Raad 
en Richtlijn (EU) 2015/849. De in 
aanmerking komende tegenpartijen 
stellen zowel de rechtstreekse financiering 
als de financiering via tussenpersonen uit 
hoofde van deze verordening afhankelijk 
van de openbaarmaking van informatie 
over de uiteindelijk begunstigden 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849 
en maken de gegevens van de 
verslaggeving per land openbaar 
overeenkomstig artikel 89, lid 1, van 
Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 ter

Klachten- en verhaalmechanisme

Met het oog op mogelijke klachten van 
derden in partnerlanden, zoals 
gemeenschappen en personen die nadeel 
ondervinden van door het EFDO+ en de 
garantie voor extern optreden 
ondersteunde projecten, plaatsen de 
Commissie en de delegaties van de 
Europese Unie op hun website 
rechtstreekse verwijzingen naar de 
klachtenregelingen van de betrokken 
tegenpartijen die overeenkomsten hebben 
gesloten met de Commissie. De 
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Commissie voorziet ook in de 
mogelijkheid om rechtstreeks klachten te 
ontvangen in verband met de behandeling 
van klachten door in aanmerking 
komende tegenpartijen. De Commissie 
houdt rekening met deze informatie met 
het oog op toekomstige samenwerking met 
die tegenpartijen.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het in 2021 op te stellen verslag 
brengt informatie samen uit de 
jaarverslagen betreffende de periode van 
2014 tot 2020 over alle 
financieringsmiddelen die onder de in 
artikel 40, lid 2, genoemde verordeningen 
vallen, waaronder externe 
bestemmingsontvangsten en bijdragen 
aan trustfondsen, uitgesplitst per 
begunstigd land, gebruik van 
financieringsinstrumenten, vastleggingen 
en betalingen. In het verslag worden de 
voornaamste geleerde lessen vermeld 
alsook de follow-up van de aanbevelingen 
uit de externe evaluaties die in 
voorgaande jaren zijn uitgevoerd.

6. Ook dient de Commissie bij het 
Europees Parlement een jaarverslag in
over de financierings- en 
investeringsverrichtingen die door de 
garantie voor extern optreden worden 
gedekt. Dat verslag wordt openbaar 
gemaakt. Het bevat de volgende 
informatie:

(a) een beoordeling van de resultaten die 
bijdragen tot de verwezenlijking van het 
doel en de doelstellingen van deze 
verordening;

(b) een beoordeling van de lopende door 
de garantie voor extern optreden gedekte 
financierings- en 
investeringsverrichtingen op sector-, land-
en regionaal niveau en van de 
overeenstemming ervan met deze 
verordening, met inbegrip van de 
risicomaatregelen en de invloed ervan op 
de financiële en economische stabiliteit 
van de partners;
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(c) een beoordeling van de additionaliteit, 
de toegevoegde waarde, het aantrekken 
van middelen van de particuliere sector, 
de geraamde en feitelijke outputs en de 
resultaten en de gevolgen van de door de 
garantie voor extern optreden gedekte 
financierings- en 
investeringsverrichtingen op 
geaggregeerde basis, met inbegrip van het 
effect op het scheppen van fatsoenlijke 
banen, de uitbanning van armoede en de 
manier waarop de dieperliggende 
oorzaken van migratie worden aangepakt; 
die beoordeling omvat een genderanalyse 
van de gedekte verrichtingen, op basis van 
bewijsmateriaal en, indien mogelijk, naar 
geslacht uitgesplitste gegevens;

(d) een beoordeling van de naleving van 
de voorschriften betreffende het gebruik 
van de garantie voor extern optreden en 
van de vraag of de voor elk ingediend 
voorstel vastgestelde essentiële prestatie-
indicatoren zijn gehaald;

(e) een beoordeling van het hefboomeffect 
van de door het EFDO+ en de garantie 
voor extern optreden gedekte 
verrichtingen;

(f) het financiële bedrag dat de 
begunstigden hebben ontvangen en een 
beoordeling van de financierings- en 
investeringsverrichtingen van elke in 
aanmerking komende tegenpartij op 
geaggregeerde basis;

(g) een beoordeling van de additionaliteit 
en toegevoegde waarde van de 
financierings- en 
investeringsverrichtingen van de in 
aanmerking komende tegenpartijen en 
van de aan die verrichtingen verbonden 
geaggregeerde risico’s;

(h) gedetailleerde informatie over het 
beroep op de garantie voor extern 
optreden, verliezen, opbrengsten, 
ingevorderde bedragen en andere 
ontvangsten, alsmede de algehele 
risicoblootstelling;
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(i) de financiële verslagen betreffende de 
financierings- en 
investeringsverrichtingen van de in 
aanmerking komende tegenpartijen die 
onder deze verordening vallen, 
gecontroleerd door een onafhankelijke 
externe auditor;

(j) een beoordeling van de synergieën en 
complementariteit tussen door de garantie 
voor extern optreden gedekte 
verrichtingen en de tweede en derde pijler 
van het EIP, op basis van relevante 
bestaande verslagen, met speciale 
aandacht voor de geboekte vooruitgang op 
het gebied van goed bestuur, met inbegrip 
van de bestrijding van corruptie en 
illegale geldstromen, eerbiediging van de 
mensenrechten, de rechtsstaat en 
genderbewust beleid, alsook van de mate 
waarin ondernemerschap, het plaatselijk 
ondernemingsklimaat en de plaatselijke 
financiële markten worden gestimuleerd;

(k) een beoordeling van de vraag of de 
verrichtingen met EFDO-garantie in 
overeenstemming zijn met de 
internationaal overeengekomen 
beginselen inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkelingssamenwerking;

(l) een beoordeling van de vergoeding 
voor de garanties;

m) een beoordeling van de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen 
betreffende uitgesloten activiteiten en 
niet-coöperatieve rechtsgebieden.

In het verslag worden de voornaamste 
geleerde lessen vermeld alsook de follow-
up van de aanbevelingen uit de 
onafhankelijke externe evaluaties die in 
voorgaande jaren zijn uitgevoerd.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie Tussentijdse evaluatie en evaluatie

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een tussentijdse evaluatie van de 
verordening uitgevoerd zodra voldoende 
informatie over de uitvoering van de 
verordening beschikbaar is, maar uiterlijk 
vier jaar nadat met de uitvoering van het 
instrument is begonnen.

Uiterlijk op 31 december 2024 dient de 
Commissie een tussentijds 
evaluatieverslag in over de uitvoering van 
deze verordening. Het bestrijkt de periode 
van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 
2024 en focust op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van deze verordening 
aan de hand van indicatoren die de 
behaalde resultaten en de efficiëntie 
meten van alle instrumenten die onder dit 
instrument vallen, met inbegrip van het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling Plus en de garantie voor 
extern optreden. In dit verslag wordt 
bovendien ingegaan op de toegevoegde 
waarde, de ruimte voor vereenvoudiging, 
de complementariteit en synergieën tussen 
de instrumenten die onder deze 
verordening vallen, de blijvende relevantie 
van alle doelstellingen en de bijdrage van 
de maatregelen aan een samenhangend 
extern optreden van de Unie. Het bevat 
ook informatie over het hefboomeffect 
van investeringsverrichtingen die worden 
gefinancierd uit het Europees Fonds voor 
duurzame ontwikkeling Plus.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De evaluaties maken waar passend Het tussentijds evaluatieverslag bedoeld 
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gebruik van de beginselen van goede 
praktijken van de Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand van de OESO, om 
na te gaan of de doelstellingen zijn 
verwezenlijkt en om aanbevelingen te 
kunnen opstellen met het oog op de 
verbetering van toekomstige acties.

in de eerste alinea van lid 1 wordt 
voorgelegd aan het Europees Parlement 
en de Raad en gaat zo nodig vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen om de 
noodzakelijke wijzigingen in deze 
verordening aan te brengen.

De evaluaties maken ook gebruik van de 
beginselen van goede praktijken van de 
Commissie voor ontwikkelingsbijstand van 
de OESO, om na te gaan of de 
doelstellingen zijn verwezenlijkt en om 
aanbevelingen te kunnen opstellen met het 
oog op de verbetering van toekomstige 
acties.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie, communicatie en publiciteit Transparantie, communicatie en 
openbaarmaking van informatie

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie maakt op haar 
webportaal informatie over de 
financierings- en 
investeringsverrichtingen en de essentiële 
onderdelen van alle EFDO+-
garantieovereenkomsten bekend, met 
inbegrip van informatie over de juridische 
identiteit van in aanmerking komende 
tegenpartijen, verwachte 
ontwikkelingsvoordelen en 
klachtenprocedures, rekening houdend 
met de bescherming van vertrouwelijke en 
commercieel gevoelige informatie.
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In overeenstemming met hun 
transparantiebeleid en de voorschriften 
van de Unie betreffende de toegang tot 
documenten en informatie, maken de in 
aanmerking komende tegenpartijen van 
het EFDO+ op hun websites proactief en 
systematisch informatie bekend over alle 
financierings- en 
investeringsverrichtingen die 
overeenkomstig deze verordening door de 
garantie voor extern optreden worden 
gedekt, en in het bijzonder over de wijze 
waarop die verrichtingen aan het halen 
van de doelstellingen en vereisten van 
deze verordening bijdragen. Indien 
mogelijk wordt die informatie uitgesplitst 
op projectniveau. Bij deze 
informatieverstrekking wordt altijd 
rekening gehouden met de bescherming 
van vertrouwelijke en commercieel 
gevoelige informatie. In aanmerking 
komende tegenpartijen vermelden ook de 
steun van de Unie in alle informatie die 
zij bekendmaken over de financierings- en 
investeringsverrichtingen die 
overeenkomstig deze verordening door de 
garantie voor extern optreden worden 
gedekt.
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